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ال ريب في أن ما يمر به وطننا العربي من أحداث ووقائع خارج عن حدود المألوف والمعتاد 
والمستقر في البنية النفسية للشخصية العربية بمالمحها وخصائصها التي اعتادت معها على الركون 

  .والحذر منه للواقع والتسليم بمساره، فضالً عن التشكيك في اآلخر

فإذا ما أضيف إلى ما تقدم فٌجائية األحداث وتشعب مساراتها والال يقين في وجهتها، ألمكن فهم 
المصاحبات النفسية التي رافقت ذلك ونتجت عنه، والتي يمكن بصورة عامة بلورتها في عدة نقاط 

 : تجمع ما بين اإليجابي والسلبي على النحو التالي

  
ول الربيع العربي كانت تغلي غيظًا وحسرة لكنها ال الشخصية العربية في د - 

تفور، وعندما فارت انفجرت بحالة من االندفاع باتجاهات تفتقد معها الوعي 
  . بعطاء اللحظة وضرورات المستقبل

تحررت الشخصية العربية في دول الربيع العربي مع الحراك الثوري بشرارة  - 
ل للركونية والسكون وتحررت اندالعه وموجاته المتتالية من الخوف المؤص

المانع " الحياء"في نفس الوقت من ما يمكن وضعه بين عالمتي تنصيص 
 . للبجاحة السلوكية

تتأرجح الشخصية العربية ما بين وداعة الظاهر وإعالء وسع التسامح  - 
والعفو، وعسكرة المخيلة الجماعية على حد وصف عمرو حمزاوي 

الرفض  شية اإلقصاء وهيستريابما ينتج عنها من تعميم فا) 2013(
 . الجماعي لآلخر

 
ومع التسليم بتعقد المشهد السياسي العربي المعاصر وصعوبة فك تشبيكاته، فللقراءة النفسية 
ضرورات ربما يمكن معها وصف وتفسير سوابقه وتداعياته، ولعل المالحظ وبعد اتساع فضاءات 

سار ذلك الرجاء مع معاناة من قصر في النظر األمل في االرتقاء بنوعية الحياة وتجويدها، انح
وضيق في األفق، لتتخلق على أرضية هذا االنحسار ما يصح تسميته بظاهرة البؤس النفسي والتي 

  وهي حالة من الشقاء تصيب المخلوق بصفة مؤقتة أو دائمة، تجعل من حياته تجربة للجحيم، على 
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الرغم من عدم تضمينها في علم النفس ــ مراجع وبحوث ـــ وعلى الرغم من تحدث الكثير  

من علماء النفس عن حاالت شبيهة مثل االكتئاب واالغتراب وخواء المعنى وعدم التوافق والتشاؤم 

والبصيرة، وهل يمكن اعتبار حالة البؤس النفسي دالة في جزء منها لظاهرة التخوين وافتقاد الرؤية 

واإلدانة التي التحف بها الجميع؟ أم أن التخوين واإلدانة دالة للبؤس النفسي الذي تم تخليقه على مدار 

  عقود سابقة من القهر واإلذالل وتصحير الشخصية؟
 

إليها في السؤالين السابقين يمكن اعتبار البؤس النفسي، وتسليما بصعوبة حسم اإلشكالية المشار 
  :المتحدث عنها تضفيرا مركب لبعدين متفاعلين

البعد المرتكز على الذات كتجسيد لحاالت االكتئاب وخواء المعنى واالغتراب  :  األول - 
والتشاؤم واستمراء لعب دور الضحية واالستمتاع باإلهانة وتقبل الظلم واالستكانة 

 . خال...

البعد المتعدي إلى اآلخرين بمتضمناته من تعبيرات سلوكية فكرا وانفعاالً وفعالً  الثاني - 
متعسفًا بحمى االنتقام واإلسراف فيه واالندفاع بموجبه نحو مخاصمة الحياة وبالتالي 

تخوين اآلخر وإهانته وتصفيته نفسيا، واألخطر من كل ذلك إماتة الوطن ذاته بإخراجه 
 . اعلية والتأثير إلى حيز االنفعالية والتأثرمن حيز الف

 

لفظ البؤس في التداول اليومي على معان متعددة، فقد يشير إلى واقع الفقر والحرمان الذي  ويدل
تتخبط فيه شرائح اجتماعية عريضة؛ وقد يطلق على شخص تجرد من القيم اإلنسانية واتصف 

نعم الرجل؛ كما يحمل أيضا : لرجل أنت، مقابلبئس ا: بالخبث والنذالة، إذ يصرخ في وجهه عادة
على صنيع اإلنسان وأفعاله، وعلى قراراته وأحكامه، ويدل في الغالب عندما يضاف إليه وصف 

  ".حالة وجدانية ونفسية تتصف بالحزن والكآبة"على "  نفسي"

وكي المرتكز حالة تعاسة نفسية مقترنة بالضيق والتوتر النفسي واالرتباك السل" النفسيوالبؤس 
  ".  على افتقاد الشعور باألمن النفسي وانسداد أفق األمل في المستقبل،

كما يمكن اعتبار البؤس النفسي تجسيدا لحالة اليأس واالفتقاد إلى كل بارقة لألمل، ولسان حال 
  .الشخص المعبر عن هذه الحالة يردد دائما

  *ي الوجدانِ وتوارى البريق ف  يا لوعد تباعــدتْ ضــــــفَّتاه
 : وتتعدد مؤشرات البؤس النفسي، ويمكن تناولها على النحو التالي

  

ارتسام مالمح التعاسة على البنية العامة للشخصية من حيث المظهر الجسدي ونبرة ) أ(
الصوت لدرجة استلبت قدرة الشخص على التعبير عن االمتنان لآلخرين واالبتسام في 

   .التقبل العام لبعضنا البعضوجههم، ليصار إلى حالة من ال
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الفوضى الثقافية واحتدام الخالف حول هوية المجتمع المصري ، في ظل واقع ) ب(
 .ثقافى أشبه بلوحة من الموزايك وإن كانت لوحة يبدو عليها التآكل وآثار الزمن

تران التحرر من الخوف بإدارة الظهر لقيمة احترام اآلخر وتقديره، والتجرد من اق) ت(
 . الحياء المانع لجرح المشاعر وكسر الخاطر

والملل مع االعتقاد باالفتقاد إلى القدرة على تغيير  بالقلق والقاتل السلبي الشعور) ث(
 . واقع مرغوب عنه

عنف والجريمة وتزايد حدتهما ، تنامي القلق االجتماعي ، واتساع نطاق ال) ج(
 .والتدهور القيمى المصاحب لحاالت البؤس االجتماعي

 للشعور الشعور السلبي باإلعياء واإلرهاق والرتابة، والتسليم بأن الحياة لم تعد مجاال
 الذهني الصعيدين على النوعية خصوصيتها في الذات مع واالنسجام والبهجة بالفرح

 .والجسدي

الشخصي، واتساع نطاق الفجوة بين اآلمال والرغبات المتوقعة وبين عدم الرضا ) ح(
 . ماهو قائم أو متاح بالفعل

حالة االنفالت والضياع والتوتر والخوف من الماضى وفقدان األمل في المستقبل، ) خ(
وأي شعب يفقد اإلحساس بقيمته وكرامته والشعور باألمان فى حياته ومستقبله يدخل 

ى اللغوية والسلوكية العامة  التى تظهر فى أسلوب الصوت العالى في حالة من الفوض
والسباب والشتائم واالندفاع باتجاه تخوين اآلخر وإدانته والتجرؤ عليه دونما رادع من 

 ). 2013أحمد يحيى عبد الحميد، (قيم  قانون أو أنساق

يق رغباته يكون اإلنسان في حالة من التلهف على تحق   أي أنالنفسي   التعجل) د(
.  يصبر، ولو قليال، حتي تتحقق النتائج اإليجابية المنتظرة   يطيق فكرة أن   سريعا، وال

األعم    ورغم أنها في .  ويظهر ذلك جليا في حجم االحتجاجات الفئوية التي نشهدها اآلن 
يدفع    وضح بجالء هذا التعجل النفسي، الذيترفع مطالب عادلة ومنطقية، فإنها ت

   . يريده    اختيار أقصر وأسهل الطرق للوصول إلى ما   ان إلىاإلنس

إذا كان اإلنسان متدينا، كما هو حال معظم الشعوب العربية، فتتولد عنده القناعة ) ذ(
بأن وصول أشخاص متدينين إلى الحكم، بغض النظر عن كفاءتهم، هو أقصر الطرق 

الرؤية النفسية قد تكون أحد التفسيرات هذه  .  لتحقيق الرخاء المأمول، والنتائج المرجوة
ماذا سيحدث من  :  يدعو للقلق والحذر هو   لفوز التيار الديني في االنتخابات، ولكن ما

إذا لم تستطع التيارات الدينية أن تحقق الرخاء المنتظر سريعا؟ بالتأكيد    الناحية النفسية،
إلى أغلبية كاسحة رافضة لتيارات ة التمرد العام والشك في الذات وانقسام المجتمع حال

اإلسالم السياسي، وأقلية تسلطية تلتحف بالدين لتبرير العنف والعنف المضاد بتمسك 
   .تام بالحكم واعتباره مسألة حياة أو موت
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 -      الفجوة النفسية" طة األبوية، وعلى السل "  التمرد الالشعوري    "ترسخ ظاهرتي ) ر(
وهي ظواهر نفسية موجودة دائما في كل المجتمعات البشرية،  ، بين األجيال "     المعرفية    

ويظهر ذلك فيما نراه من خالف واضح  .  ولكن الثورات أدت إلى تفاقمها بشكل كبير
رعة في واللغة، والس   ألجيال األكبر سنا من حيث الرؤي،بين األجيال الشابة وا
كثير من أماكن    كما زادت ظاهرة التمرد على السلطة في .  المطالبة بتحقيق التغيير

العمل بدون أسباب منطقية، وأصبح واضحا أن هناك حالة من العداء الالشعوري، 
قادم للحركات الشبابية بحيويتها ؛ مما ينبيء بأن ال وعدم االحترام بين األجيال المختلفة

فعل ثوري يمثل الموجة الثانية للثورة يصوب مسارها ويعيد زمام أمرها الذاتية بإرساء 
  .ممن سرقوها واستثمروا فعلها لمصلحتهم الذاتية

التوجس والتحفز  والخوف من المجهول،    معدالت القلق والتوتر النفسي  زيادة ) ز(
لناس والتشرنق تؤدي تلك المعاناة باإلنسان إلى العزلة، وتجنب او والخوف من المستقبل، 

 . حول الذات أو االندفاع باتجاه توظيف األحداث والوقائع لتحقيق غايات شخصية
 

تفسيرا معقوالً لمؤشرات البؤس النفسي الحاُل في التركيبة النفسية  االستيالبوتطرح فكرة 
لذاته ورسم  لإلنسان المعاصر، فعندما يقر في يقين ذلك اإلنسان أن إرادته الحرة وقدرته على التفكير

صورتها المأمولة واالندفاع وتحقيق ذاته وفرض وجوده على الواقع، تم استيالبها من قبل سياسي 
  . يدعي أهليته هو فقط للتدبير والتخطيط وباستعالء ونرجسية مثيرة للغثيان

  

ن في ضما السلطة يضاف إلى ما تقدم أنه عندما يقر في البنية النفسية لإلنسان العادي أن أدوات
وتهميش واستبعاد  للمداحين االمتيازات بمنح والترغيب الترهيب الوالء والطاعة تتمثل في آليات

 الركود من حالة وخلق العام تبلد للذوق عن ذلك ينتج الفاعلين الحقيقيين ذوي الجدارة والكفاءة 
  . التفاعليؤشرات تمثل ما يصح تسميته بالبؤس النفسي موالالمباالة وتمكين لثقافة الكراهية ك

  

 عن القول وابتعاد الزائفة النشوة في ويرتبط البؤس النفسي بما يصح تسميته لعنة السلطة المتمثلة
 والتغول قضايا الوجود والمصير عن والتغاضي المخادعة والفوقية السلطنة متاهة في والدخول الفعل

 عيشهم ونمط مصيرهم يقررون للناس المستشارين من جيش وسط العاجية األبراج في والتقوقع
  .)2013عز الدين مبارك، ( وتعليمهم

 

إهانة كما يتعذر فصل حالة البؤس النفسي بمؤشراته السابقة عن رؤية اإلنسان العادي لتفاصيل 
على يد من يطلقون على أنفسهم نخب سياسية ترتمي في  الوطن والتنكر لتاريخه بعمقه الحضاري

  .  حقيقي لهاتبعية مهينة لدول ال وزن وال تاريخ 
  

ويجدر التنويه إلى أن إعزاء حالة البؤس هكذا تلقائيا وبصورة مطلقة للمشهد السياسي الحال 
   ومركب التخوين واإلدانه ، أمرا فيه قدرا هائالً من المبالغة والخروج عن مقتضيات التحليل العلمي
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ا إلى عوامل كثيرة، يشار الصحيح؛ إذ أن القراءة الموضوعية لحالة البؤس النفسي تنتهي إلى عزوه

  :منها إلى عاملين أساسيين هما

 . التمايز االجتماعي غير المؤسس على االستحقاق والجدارة  ) أ(
التجريف العقلي واالجتماعي وتصحير الشخصية في إطار نظم تعليم وتثقيف   ) ب(

 . ال عالقة لها بفعل التنمية واالرتقاء
 

خ ومستقبل ومصير العالم العربي بصورة عامة، وتجاوبا مع ثورات العربي كحدث فارق في تاري
فضالً عما صاحب ذلك من تداعيات بنيوية الطابع ووجودية التأثير في نسيج العالقات االجتماعية، 

كمحاولة جادة لطرح المشهد ، " المجلة العربية للعلوم النفسية " من  ) 40- 39 (العدد  ملف هذا يأتي
  .آليات التناول المنهجي وصفًا وفهما، وتحليالًعلى طاولة البحث العلمي المنضبط ب

   

صادق ويتضمن العدد عددا ال بأس به من الدراسات والمقاالت العلمية الجادة، إذ يطالعنا 
بسعي  قراءته السيكولوجية للمشهد السياسي العربي المعاصرفي ) أمريكا / العراق (  السامرائي

ائد في المجتمع العربي وموضحا لمعطياته وتداعياته، حثيث لتشخيص العوامل المفسرة للسلوك الس
تاركًا إيانا على وعد منه ومن غيره من الباحثين الجادين للتناول العميق للعوامل السببية المشار إليها 
في دراسته خاصة طرحه لفكرة االستصالح العقلي المفقود بدعم سبل دراسته والغوص فيه 

معرفية في الشخصية العربية مستلهما فيه كيفية استخدام مناهج الستكشاف مفرداته الوجدانية وال
  . التدخل النفسي الوقائي والعالجي واإلنمائي إلعادة اإلنسان لفطرة وجوده

  
ثم يأبي السامرائي أن يدعنا هكذا حيارى الوصف والتفسير، فيقدم لنا مقاالً آخرا ناظما فيه 

ق للمقارنة بين التل والهرم ومنحنى التوزيع االعتدالي العالقة بين التطرف والسلوك في تحليل شي
%) 2.5(وتحديد موقع األطراف وأحجامها وتسكين التطرف السلبي وتحديد حجمه بما ال يتعدى 

مشيرا إلى خطورة التفات المجتمع وإيقاف مسيرته ودورانها في فلك هذه الفئة، منتقالً إلى السؤال 
مقَنَع عن الموت؟ وإن كنت أفضل استبدال تعبير الموت بتعبير  هل التطرف تعبير: األهم ومفاده 

االنتحار، وبهذا المعنى يصبح معنى التطرف سلبيا؛ لكونه ينْهِيِ وال يبنيِ، ولعلنا في حاجة ماسة إلى 
تحليل أوسع لظاهرة التطرف بأبعادها االجتماعية والوجدانية والمعرفية والسلوكية في إطار فترات 

تقرار المصاحبة لكل حدث ثوري، فضالً عن حتمية االندفاع اإليجابي لتوجيهها توجيها نافعا عدم االس
بدالً من اتهام كل منا لآلخر، فهل من دعوة للتقبل والذوبان واالنصهار واالنسجام معا نظما وبناءا 

  . لنوعية حياة على مراد الخالق جل وعال
  

 لثورة الربع العربي من منظور سيكولوجيفي تحليلها  ) المغرب(   مرية أوشلحثم يأتي طرح 
  وصفًا وتفسيرا لألزمة على ضوء فكرة الالتوزان الداخلي، فضالً عن وضعها اليد على

< <
< <
< <
< <
< <

 
<êi†â^¾<�‰†i> <�†ÛjÖ]

ë…çÃ�øÖ] <> <íŞ×ŠÖ]<î×Â
æ<Híèçeù]<>íéŠËßÖ]<ìçrËÖ] <

I< íéÊ†Ã¹] <> <°e
Ù^éqù] H <†â]ç¾<êâæ

�çqçÚ<íéŠËÞ<»<^Ûñ]�<ì
<Híè†�fÖ]<l^ÃÛj�]<ØÒ
<±c<l�_<l]…çnÖ]<àÓÖæ
�fÒ<ØÓ�e<^ãÛÎ^Ëi <J

 
< <
< <
< <
< <
< <

 
 
<�†ÛjÖ]<ì†â^¾<l�]‡

»<íŞ×ŠÖ]<î×Â < <�nÒ
e<ØÛÃÖ]<àÒ^Ú_<àÚ<áæ‚

<xf‘_æ<HíéÏŞßÚ<h^f‰_
<àÚ<íÖ^u<Õ^ßâ<á_<^v•]æ
<Hë…çÃ�øÖ]<ð]‚ÃÖ]
<Ù^éqù]<°e<Ý]�u÷]<Ý‚Âæ
íË×j~¹] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabpsynet e.Journal:  N°39-40– Summer & Autumn  2013 ـــــ��   ــــ�د���:�א��ــــــ��א����ـــــــ������ـــــــــ�م�א�����ــ ــــــ���39�40אـ� ــــــــــــــــ��&���ـــــــــ  ����2013ـ�

   � �10  � �



EditriolEditriolEditriolEditriol     @ò��������îybnnÏ⁄a@ @
 

  

، مما نجم عنه "هشاشة البنية الداخلية للمجتمع الواحد"إلشارة إلى فكرة الجرح الحقيقي لألمة العربية با
كمفهوم يطرح في علم " التسوية الفاشلة"ما خلصت إليه من تداعيات مفسرة إياها على ضوء مفهوم 

  . النفس المرضي
  

" مالمواطنة وحقوق اإلنسان في اإلسال" في دراسته   ) مصر(  عبد الفتاح دويدارثم يأتي تناول 
تاركًا للقاريء الكريم والباحث الجاد االجتهاد البحثي في الربط بين محتوى الدراسة والتحليل 
لمضمون الفكرة من جهة وبين الواقع المعاش في ثورات الربيع العربي ومدى تحقيقها لما استخلصه 

  . الكاتب من نتائج من جهة أخرى
  

عن  ) مصر (  على إسماعيل عبد الرحمن:ــل واستكماالً للوصف والتحليل تأتي الورقة الخامسة
متناوالً فيها المشهد السياسي المعاصر وتداعياته المستقبلية حيث المشهد المصري من منظور نفسي 

استخدم مصطلح الحيل الدفاعية ليفسر على ضوءها ما واكب ثورة الخامس والعشرين من يناير من 
، وتبعه التبرير، ومع االنقسام والتشرذم جاءت حيلة أحداث وتداعيات، حيث بدأ المسار بالتسامي 

في النقابات واالئتالفات الثورية، ثم سرعان ما رأينا تجسديا " التعويض"، واقترن بها حيلة "الهروب"
حين تحالف الثوار مع أعداء الثورة مع تحول من عداء إلى تضامن " التكوين العكسي"سلوكيا لحيلة 

أن يحدث بينهم تضامنًا في يوم ما، ولعل أخطر ما نجم عن ذلك ميالً من  بين فرقاء لم يكن متصور
باالرتداد ممثالً فيما يسميه أنصار التيار اإلسالمي " حيلة النكوص"قبل الكثيرين إلى تفعيل مضامين 

ممثلة في دعوات التمرد " حيلة التحويل"وصوالً إلى " التوحد مع المعتدي"باالنقالب، ثم جاءت حيلة 
وات التجرد، ولعل هذه القراءة النفسية المرتكزة على األسس النظرية للمدخل السيكودينامي ودع

التقليدي تفتح أمام القارئ والباحث الجاد إعادة قراءة هذا المشهد بوقائعه وأحداث باالرتكاز على 
  . عطاء تيارات المدخل السيكودينامي الحدث خاصة نظرية التعلق بالموضوع

  

المشهد المصري المعاصر في مقالة أخرى عن   ) مصر(  سماعيل عبد الرحمنعلى إويواصل 
، ليظهر الخلل البنيوي في أنماط تفكير األطراف الالعبة على ضوء تحليل تفكير األطراف المختلفة

  . وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تداعيات تزيد حالة البؤس النفسي وسعا وامتدادا
  

يدنًا بلطف تام على الكثير من تفاصيل بواطن الداء في تحليله   ) لجزائرا(  خالد عبد السالمويضع 
للشخصية العربية بين العقد النفسية واألمراض النفسية المزمنة، مؤكدا على ضرورة التخلص من 

، ثم انطلق "أننا أمة عدوة نفسها"التلبس النفسي بفكرة المؤامرة ، منتهيا في الوصف إلى طرح فكرة 
ي وصف العديد من العقد النفسية خاصة عقدة االنتماء بين التصريح اللفظي والتكذيب الكاتب ف
، وإن كنا في حاجة إلى المزيد من الدراسات لتأصيل الكثير من المفاهيم الواردة في المقال، .السلوكي

اعي كما تأتي المقال األخرى لعلى إسماعيل عبد الرحمن عن سادية القتل والتدمير واالنتحار الجم
وإن كنت أكثر ميالً إلى تسميتها " الولع بالذات"لدى العرب والمسلمين وبلورتها على ضوء مفهوم 

   ".عبادة الذات"
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 سوريا(  عزام أمينومن تجليات التحليل وروعته تتجسد مالمح شخصية الطاغية المستبد في مقال 

لوصف سمات الطاغية وإسقاطها على الحكام العرب في سياق تناول ظروف ومالبسات تخليق   )
   .مثل هذه النوعية من الشخصية

  
الحالة النفسية لإلسالميين في يتناول فيه   )مصر(  وائل أبو هندي: ـالعدد مقاالً ل كما يتضمن
لتفسير مراحل رد فعلهم "  Wolbyفولبى "رصد فيه رد فعل اإلسالميين طبقًا لنموذج  رابعة العدوية

االكتئاب للصدمة، ومنتهيا إلى تسجيله بأنهم غير مقرين بالهزيمة وال مستسلمين لها ، ولم يجد مالمح 
عليهم، بل أشار إلى أنهم يعيشون مرحلة الواقع ، والسؤال األجدر بالدراسة ما طبيعة البنية النفسية 

  للشخصية التي تأبى إال أن تنتصر للحق بالرغم من مرارة الواقع وقسوته؟ 
  

ة آلما جرحا آخر غائرا في جسد سوريا الحبيبة النازف ) سوريا(  مرسيلنا شعبان حسنوتنكأ مقالة 
والمستغيثة عونًا ونصرة بال مجيب بإشارتها إلى مفهوم الفجور في الخصومة ومفهوم النزعة لهجرة 
اإلنسانية، وركزت الكاتبة في المقالة على وصف اآلثار النفسية الستخدام األسلحة الكيماوية، مثل 

  .انعدام مشاعر األمن النفسي
   

، تركيبا نفسيا آخرا بالغ  ) سوريا (  "هد السوريسيكولوجية المش"  تيسير حسونويضيف مقالة 
، وإن كنا في حاجة إلى دراسات "الدفاع الزائف عن وجهة النظر" الداللة في الوصف والتفسير، وهو 

بحثية أخرى لرسم البروفيل النفسي لشخصية المندفعون باتجاه الدفاع الزائف عن وجهة النظر، كيف 
يف يتبنون هذه األفكار؟ وكيف يتوحدون معها؟ وكيف يستميتون في يلتهمون األفكار المزيفة؟ وك

الدفاع عنها؟ وكيف يتنقلون من مرحلة التبني إلى مرحلة التعصب بعمى البصيرة المصاحب له؟ ثم 
ما آليات الدفاع التي تجعلهم يستمرؤون التزييف؟ فضالً عن اإلجابة عن السؤال المتعلق بمحددات 

  . ن البشرتشكيل مثل هذا النمط م
  

مقالة  ) السعودية(  محمد كمال الشريفواستكماالً لتحليل تيسير حسون ووفقًا لنفس المسار يطرح 
" المصالح"مجسدا لبعدا تفسيرا آخرا هو بعد " في السياسة ال ترى إلى ما نريد أن نراه"بعنوان 

ى آلية التصويب والتي تقتضي كعامل أساس في الدفع باتجاه الكذب والتزييف وظلم اآلخر، ومشيرا إل
فيما يرى االستقراء واالستدالل كأساس للعمل العقلي الناجح، ومعرجا على فكرة إمكانية الخروج عن 
العقالنية إذا انحرف الشك إلى وساوس وتحولت المشاهدات إلى ضالالت، ورغم عمق الحوار 

بي بصفة عامة، وعلى المشهد وبساطته في نفس الوقت، يؤمل إسقاطه على الواقع السياسي العر
السياسي المصري منه على وجه الخصوص؛ لتعقده ولتداخل معطياته ولتجاوزه حدود الفضاء 

  . السياسي وتجذره في فضاء البنية االجتماعية والنفسية العامة للحياة بوجه عام
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قراءة نفسية : قة البوعزيزيعلى طري"  ) الجزائر(  فارس زين العابدين: ـويختتم العدد بمقالة ل
  : هل هو.... عندما يبلغ اليأس منتهاه : ، وما تتضمنه تلميحا لفكرة ذات طابع فلسفي مفادها"تحليلية

  انتحار أسوياء؟  - 
 أم مرضى أعياهم الداء؟  - 

ومع اإلبحار العلمي والقراءة التأملية لدراسات ومقاالت العدد، يمكن القول أننا كباحثين عرب 
قف عند وصف األعراض،،،، دون الغوص في تشخيص األسباب،،،، والتأثر بالمشهد دون مازلنا ن

الغوص فيه،،، واالنفعال به دون فهم أعماقه، نعم الجسد عليل،، الكل يشهد،،، ولكن العلة منتشرة،،، 
لسنا في حاجة لوصف هزال الجسد فيها،،، وال صفرة الوجه وارتعاشة اليد وضعف البنية،،، نحن 

اجة ماسة لمعرفة جوهر الداء ،،، واستخدام كل تكنولوجيا التشخيص الحديثة لمعرفة عين في ح
الحقيقة، والوصول إلى وصف حقيقي مقنع لسبب الداء ، حتى نتمكن من التعامل معه بشكل واقعي 
وعلمي، فال نذهب لوصف ما ال نعرفه وما ال نراه، فمن يشخصون من الخارج محقون في وصف 

   .ما من يشخصون من الداخل قد يشخصون ملمس الجسد من الباطنالظاهر، بين
∗
 ����ــت� 	�ــ������"����ة   ٍ��� �� " �	
 �
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� د��� ا��أي، ا��ا�� ا����و�� ���ا#��ش، ! �� 

 lwatanvoice.com/articles/2013/03/07/287654.htmlhttp://pulpit.a: ا�%�$
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  فصل دعم الشبكة  واالشتراك في  خدماتها :  2013شتــــاء 
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    األعمال وملخصات العلمية السيرة إرسال
www.arabpsynet.com/cv/cv.htm  
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